
Klauzula informacyjna dla oferentów składających oferty w pisemnym przetargu na sprzedaż 
nieruchomości będących własnością MCHIRZ Sp. z o.o., w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane 
na stronie MCHIRZ Sp. z o.o. . 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) jest Mazowieckie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (99-400) przy ul. Topolowej 49, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,              
XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000081000 (dalej: „Administrator”), z którym 
można się skontaktować listownie pod wyżej wskazanym adresem lub mailowo pod adresem: 
rodo@mchirz.pl.  

 
2. Pani/Pana Dane będą przetwarzane w celu:  

a) udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz w związku z realizacją 
umowy sprzedaży, która zostanie zawarta w przypadku wyboru Pani/Pana oferty, zwanej 
dalej „Umową” - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy), 
 

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z procedury przetargu, a także            
z Umowy, oraz w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania  
art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),  

 
c) realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych - podstawą prawną 

tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

 
3. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom 

zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora w szczególności w zakresie obsługi prawnej, 
windykacyjnej, audytu, a także organom administracji publicznej. 
 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 

5. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 2 lit a) – odpowiednio do czasu zakończenia 
przetargu oraz przez okres realizacji Umowy, a w celach wskazanych w pkt 3 lit b) i c) - do czasu 
przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń wynikających z Umowy oraz roszczeń wynikających                        
z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

 
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna,                      
że przetwarzanie narusza przepisy prawa. 

 
8. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału 

w przetargu oraz zawarcia Umowy z Administratorem.  
 

9. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym w formie profilowania. 
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